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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 17 december 2021 

 

Agenda Kerstvakantie 20 december t/m 7 januari 

 

Kerstfeest op de Rietkraag 

Vanmorgen waren de ouders van de Kerst-werkgroep al 

vroeg op school om het plein te versieren met lampjes.  

Wat zag het er mooi uit! 

Meester René zorgde voor muzikale begeleiding op de 

brug samen met van juf Nicole van de Maranatha. Zo was 

iedereen, groot én klein, meteen in de Kerststemming. 

 

Alle klaslokalen waren sfeervol ingericht en iedereen heeft 

heerlijk gesmuld van het ontbijtje. Via de Parro-app heeft u 

mee kunnen genieten van alle gezelligheid. 

Van de ouderraad hebben de kinderen een lekker 

Kerstchocolaadje, de limonade en ook nog een mooie 

Kerstmanmuts gekregen, wat een verwennerij! 

 

Ook al hadden we graag het traditionele Kerstgevierd, het 

alternatief in de vorm van een Kerstontbijt was heel erg 

gezellig en geslaagd. 

 

 

Iedereen die mee heeft geholpen om ons Kerstfeest te kunnen vieren, heel erg bedankt! 

 

We wensen iedereen een hele fijne Kerstvakantie, hele gezellige 

feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar. 

Hopelijk zien we iedereen weer op 10 januari. 
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Kerstfilm 

Wij verwachten dat we de kerstfilm begin volgende week met u kunnen delen. Vandaag zijn er nog opnames 

gemaakt en de film moet nog gemonteerd worden. 

Wij hopen dat de kinderen, hun ouders, opa's en oma's en andere bekenden er net zo van genieten, als wij 

er nu al van genieten. 

 

Lekker lezen in de vakantie 

Lezen is leuk, maar kan ook best moeilijk zijn als je bijvoorbeeld dyslexie hebt. Superboek kan hierin een 

oplossing bieden. Op superboek.nl kan je de leukste en nieuwste kinderboeken in audio, braille of grote 

letter vinden. Het is gratis voor iedereen tot 18 jaar. In de bijgaande flyer is meer informatie te vinden. 

In de bijlage vindt u  ook 2 leesbingokaarten. Leuk om lekker met lezen bezig te zijn in de vakantie 

  

Van de bibliotheek hebben we ook wat tips ontvangen om in de kerstvakantie op een leuke manier met 

lezen aan de slag te gaan. 

  

Alle onderstaande digitale bronnen zijn bedoeld voor individueel gebruik. De kinderen (en hun ouders) 

kunnen de bronnen gratis gebruiken. Wel moet het kind zich aanmelden met het pasnummer en 

wachtwoord van zijn/haar bibliotheekaccount. Alle kinderen hebben een bibliotheekabonnement omdat zij 

op school al lid zijn.  

Alle bronnen zijn te vinden via de website van Bibliotheek Rijn en Venen:  

https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/collectie/inspiratie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html.  

• Bereslim 

Op Bereslim staan geanimeerde prentenboeken (heel leuk, met bewegende figuren), bedoeld voor kinderen 

van 2 tot 7 jaar. Nadat de ouders en kinderen samen een filmpje van een boek bekeken hebben, kunnen ze 

een tweede filmpje aanklikken met vragen en opdrachten bij het boek. Maar uiteraard is dit niet verplicht! 

• De Voorleeshoek 

Op De Voorleeshoek worden bekende (prenten)boeken voorgelezen. Er staan veel titels op, voor kinderen 

van 0-4 jaar, 4-7 jaar en 7-10 jaar. Tijdens het voorlezen worden platen uit het boek getoond en klinkt 

klassieke muziek. Naast een grote hoeveelheid Nederlandstalige boeken staat er ook een selectie 

Engelstalige boeken op. En leuk voor de toekomst: De Voorleeshoek werkt aan filmpjes in het Pools, Turks 

en Arabisch (Marokkaans en Syrisch). De boeken zijn geordend per onderwerp en er zijn lange en korte 

filmpjes. 

• Bliksem! 

Bliksem! is een digitaal interactief prentenboek voor kinderen van 4 tot 12 jaar, heel geschikt voor kinderen 

die zich moeilijk kunnen concentreren. Het is heel dynamisch en lijkt op een boek en game ineen. 

• Yoleo 

Yoleo is een vorm van karaokelezen: lezen en luisteren tegelijk. Yoleo is speciaal voor kinderen van 8 tot 12 

jaar die lezen moeilijk vinden. Ze kunnen er zelfstandig mee aan de slag. Bladspiegel, lettergrootte en 

lettertype (bijvoorbeeld dyslexieletter) en ook de voorleessnelheid kunnen heel eenvoudig worden 

aangepast. Yoleo bevat zo’n 90 boeken. Er zit ook een game-aspect in: met het lezen verdienen de 

kinderen punten, waarmee ze een virtuele kamer kunnen inrichten. 

• Online Bibliotheek 

Via de website www.jeugdbibliotheek.nl of via de app Online Bibliotheek (telefoon en tablet) kunnen 

kinderen (0-18 jaar) gratis e-books en luisterboeken lenen. Voordelen van het lenen van e-books en 

luisterboeken: het kan 24/7 (dus ook buiten biebtijden), de boeken zijn nooit uitgeleend en dus altijd 

beschikbaar, je kunt op e-books en luisterboeken geen boetes krijgen (de boeken verdwijnen automatisch 

van je boekenplank als de uitleentermijn verstreken is) en er zijn diverse instelmogelijkheden om het lezen 

gemakkelijker te maken. De boeken zijn geordend op onderwerp en niveau. 

Let op: voor de Online Bibliotheek is een aparte registratie nodig. Voor kinderen met een jeugdabonnement 

in de gewone bibliotheek ( en dat hebben onze leerlingen allemaal) is die registratie gratis. 
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 Overige informatie volgt hieronder of als bijlage 

• Flyer Superboek 

• Leesbingokaarten 

• Informatie over de Kerstviering in Nieuwkoop (zie hieronder) 

 

Kerst in de Katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Nieuwkoop. 

In verband met de coronamaatregelen gaat de gezinsviering op 24 december, kerstavond,  

niet door. 

Zaterdag 25 december, 1e kerstdag, is er om 11.15 uur een viering. Voor zover toegestaan  

zullen enkele leden van koor Allegro de zang verzorgen. 

Ook het kindje wiegen, elk jaar weer een spektakel, gaat dit jaar (weer) niet door. In plaats daarvan 

wordt, speciaal voor de kinderen, het kerstverhaal voorgelezen. Dit vindt plaat op  

1e kerstdag om 14.00 uur. Tussendoor zal koor De Horizon enkele kerstliedjes zingen.  

Voor beide bijeenkomsten is inschrijven verplicht, want er mag maar een beperkt aantal personen 

aanwezig zijn. Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht. De plaatsen waar u 

mag gaan zitten zijn gemarkeerd. Houdt u zich alstublieft aan de geldende coronaregels.  

 

U kunt telefonisch aanmelden bij het secretariaat op dinsdag- en 

donderdagochtend. Beide dagen tussen half 10 en 12 uur bereikbaar 

(0172-571101). Wij vragen uw naam, het aantal personen waarmee u komt 

en uw telefoonnummer. Dan kunnen wij u bellen, mochten er door 

aanscherping van de regels ineens minder personen binnen mogen zijn of 

als de vieringen onverhoopt toch niet doorgaan. 

Onze buiten-kerststal kunt u, vanaf de Hoge Dijk, in ieder geval 

bewonderen. 

 

Wij hopen volgend jaar weer een fijne gezinsviering en kindje wiegen te 

kunnen organiseren. Komt u dan allemaal met ons meevieren? 

 

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Nieuwkoop 
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